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مقاله پژوهشی

تعیین گیاگان و پراکنش گیاهان هرز مزارع سویا با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی
(مطالعه موردی :شهرستان گرگان)
سعید موشانی -1حسین کاظمی -*2افشین سلطانی -3محمداسماعیل
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چکیده
به منظور بررسی گیاگان و نحوه پراکنش گیاهان هرز مزارع سویا ،مطالعه حاضر در سال زراعی  6971 -79در  84مزرعه سویای سطط هررسطنان
گرگان انجام هد .در این مطالعه از روش  Wبرای نمونهبرداری علفهای هرز و  GPSبرای ثبت اطالعات مکانی مطزارع اسطنداده هطد کطه در نرایطت
اطالعات بدست آمده در نرمافزار  ArcGISپردازش و نقشه پراکنش علفهای هرز اسنخراج گردید .در این مطالعه  16نوع گونه علفهرز منعلق به 69
تیره گیاهی هناسایی هدند که تیره گندمیان با  8گونه گیاهی بیشنرین تعداد گونه گیاهی را به خود اخنصاص داد .از نظر چرخه زندگی  68/14درصطد از
گروه چندسالهها و مابقی یکساله بودند .در بررسی گیاهان هرز از لحاظ مسیر فنوسننزی 81/48 ،درصد  C4و حطدود  89/68درصطد  C3بودنطد .گیاگطان
علفهای هرز مزارع مورد مطالعه هامل  19/48درصد علفهای هرز باریکبرگ و  91/67درصد علفهای هطرز پرطنبطرگ بطود .ننطای نشطان داد کطه
بیشنرین فراوانیها به ترتیب مربوط به عروسک پشت پرده ( ،)Physalis divaricate L.قیاق و خربزه وحشی ( Cucumis melo.var agrestis
 )L.بهترتیب با  88/61 ،76/11و  81/84درصد بود .بررسی نقشه پراکنش علفهای هرز با فراونی  88تا  688درصد نشان داد که این گیاهطان هطرز در
اکثر مزارع مورد بررسی ،مشاهده هده و تقریباً از هرق تا غرب هررسنان پراکنده هسنند .در این مطالعه مشخص هد که تنوع گیاهان هرز در مزارع سویا
هررسنان گرگان باالست که این امر مدیریت آنرا را پیچیدهتر میکند و از طرفی حضور برخی گیاهان هرز مراجم در برخی از مزارع ،خطری بالقوه برای
اراضی منطقه محسوب میهود.
واژههای کلیدی :سامانه اطالعات جغرافیایی ،سویا ،گیاهان هرز ،نقشه پراکنش

مقدمه
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دانههای روغنی پس از غطالت ،دومطین اخطایر غط ایی جرطان را
تشططکیل مططیدهنططد کططه از میططان آنهططا سططویا )(Glycine max L.
بزرگنرین منبع تامین کننده پروتئین و روغن دنیا میباهد ( .)9اسطنان
گلسنان از قطبهای مرم کشاورزی بطه هطمار مطیرود کطه در سطال
زراعی  6978-78با حدود  11/86درصطد از سطط برداهطت سطویا در
 1 ،6و  -9بهترتیب دانشجوی سابق کارهناسی ارهد کشاورزی اکولوژیک ،دانشیار و
اسناد گروه زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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(* -نویسنده مسئول:
 -8دانشیار آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنطی و مرندسطی کشطاورزی ،مرکطز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اسطنان گلسطنان ،سطازمان تحقیقطات،
آموزش و تروی کشاورزی ،گرگان ،ایران
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کشور از لحاظ سط زیر کشت در مقام اول قرار دارد کطه بیشطنر ایطن
اراضی در هررسنان گرگان واقع هده است .سط زیرکشطت سطویا در
این هررسنان در سال زراعی  6971-79حدود  66188هکنار گزارش
هده است.
مدیریت و حداظت گیاه زراعی از خسارت علفهای هرز منوط بطه
هناخت گیاگان و وضعیت پراکنش آنرطا اسطت .در واقطع بطا هناسطایی
گیاگان ،تعیین وضعیت فراوانی و پراکنش گونههای علف هطرز ،مطی-
توان به اطالعات زیرساخنی مرمی برای طراحی برنامههای مطدیریت
علفهای هرز دست یافت ( .)7تغییرات محیطی مانند گرم هدن کطره
زمین ،افزایش دی اکسطید کطربن ،افطزایش ورودی نینطروژن و غیطره،
ممکن است باعث تراجم گیاهان هطرز هطود ( )11در ننیجطه مطالعطه
گیاهان هرز امکان به روز بودن اطالعات در مورد گیاهان هرز جدید و
نیز مراجم را در اخنیار ایندعان میگ ارد .نقشه پراکنش گیاهان هطرز
در اعمال صحی عملیات مخنلطف کننطرل آنرطا و کطاهش مصطر و
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افزایش کارایی علفکشها اسنداده میهود .همچنین میتوانطد بطرای
ارزیابی راهبردهای مدیرینی در گ هنه و حطال و طراحطی راهبردهطای
مدیریت آینده گیاهان هرز نیز مدیطد باهطد ( 19و  .)18سطررابی راد و
همکاران ( )98در بررسی گیاگان و پراکنش علفهطای هطرز سطویا در
هررسنان کالله (اسنان گلسنان) 61 ،گونه هرز را هناسایی نمودنطد و
بیان کردند که هم بانک ب ر و هم پراکنش تاج خروس ،خرفه و کنجد
وحشی نسبت به سطایر علطفهطای هطرز بیشطنر اسطت .مطینباهطی و
همکاران ( )18نقشه پطراکنش گیاهطان هطرز مطزارع گنطدم را ترسطیم
نمودند و ننای آنرا نشان داد که مطدیریت علطفهطای هطرز در مطزارع
گندم در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
برخی پژوهشگران گزارش دادند که عوامل مخنلدطی بطر گیاگطان
علفهای هرز تاثیرگ ارند که عبطارتانطد از نطوع خطا ورزی ،عوامطل
اقلیمی ،تناوب زراعی ،نوع گیاه زراعی ،زمان و نوع مدیریت علفهطرز
( .)96از بین عوامل مخنلف موثر بر جمعیت گیاهطان هطرز موجطود در
یک مزرعه ،نوع گیاه زراعی ،نحوه کننرل گیاهان هرز و نوع عملیطات
مدیرینی مرمترین عواملی هسنند که ترکیب و تراکم گونهای جمعیت
گیاهان هرز موجود در مزرعه را تعیین میکنند ( .)94به عنطوان مثطال
در زمینططه عملیططات زراعططی در هررسططنان گرگططان از ادوات مخنلدططی
همچون گاوآهن برگرداندار ،چیزل ،دیسک ،کارندههایی مثل عمیق-
کار ،کمبیناتها و کارندههای بیخطاکورز بطرای آمطادهسطازی بسطنر و
کشت محصول سویا اسنداده میهطود .همچنطین روشهطای مخنلطف
خططا ورزی از جملططه خططا ورزی رایطط  ،کططمخططا ورزی و بططدون
خا ورزی یا کشت مسنقیم درون بقایا نیز بکار گرفنطه مطیهطود .در
مزارع هررسنان گرگان گیاهان زراعی گندم ،باقال ،سیب زمینی و کلزا
در تناوب با سویا قرار میگیرند .این عوامطل مطیتواننطد بطر گیاگطان و
پراکنش گیاهان هرز اثرگ ار باهند.
روشهای مخنلف خاکورزی با تاثیر بر محیط جوانهزنی ب ر ،تغییر
رطوبت و دمای خا و نیز تغییر توزیع ب ر گیاهان هرز و در خطا از
طریق بقایای گیاهی ،باعث تغییرات قابل توجری در گیاگطان گیاهطان
هرز میهود ( 1و  .)98کوچکی و برومند رضازاده ( )68بیان کردند که
حدود  18تا  78درصد ب ر علفهای هرز در سط خا و در عمطق 8
تا  8ساننیمنری خا قرار دارد که این موضوع نشطان مطیدهطد کطه
حدظ بقایا در سط خا میتواند با ایجاد محدودیت مانع جوانهزنی و
رهد طیف وسیعی از علفهای هرز هود .بوهلر و اوپلینگر ( )4گزارش
کردند که در مقایسه با گاوآهن برگردان دار ،گاوآهن قلمطی منجطر بطه
افزایش تراکم گیاهچههای گیاهان با ب ر ریز مثطل سطلمهتطره و تطاج
خروس میهود.
گزارش های منعددی در زمینه اثرات خا ورزی و حدظ بقایطا بطر
گیاگان علفهای هطرز مننشطر هطده اسطت .سطردار و همکطاران ()17
گزارش نمودند که روشهای خطاکورزی در تطراکم و ترکیطب گیاهطان
هرز پنبه نقش مرمی دارد .لطیدی و همکاران ( )64بیطان کردنطد کطه

روشهای خاکورزی تاثیر بهسزایی در تطراکم و ترکیطب گیاهطان هطرز
پنبه دارد .آنرا نشان دادند که در تیمار بدون خا ورزی ،بیشنر گیاهان
هرز چندساله غالب بودند ،اما در روش هخم مرسطوم بیشطنر گیاهطان
هرز یکساله غالبیت داهطنند .همچنطین در تیمارهطای کطمخطا ورزی
گیاهان هرز چندساله فراوان بود .با توجطه بطه اهمیطت گیطاه سطویا در
اسنان گلسنان و بویژه در هررسنان گرگان ،مطالعطه گیاگطان گیاهطان
هرز سویا و همچنین تریه نقشه پراکنش گیاهان هطرز بطا روشهطای
نوین در اراضی کشاورزی این هررسنان میتواند به مطدیریت مکطانی
علفهای هرز کمک هایانی نماید .بنابراین این مطالعه با هد تعیین
گیاگان و پراکنش گیاهطان هطرز مطزارع سطویا بطا اسطنداده از سطامانه
اطالعات جغرافیایی در هررسنان گرگان اجرا هد.

مواد و روشها
معرفی منطقه

محدوده مورد مطالعه اراضی کشاورزی هررسنان گرگان واقطع در
اسنان گلسنان بود .این هررسنان در عرض جغرافیایی  91درجه و 98
دقیقه تا  94درجه و  4دقیقه همالی و طول جغرافیایی  89درجه و 89
دقیقه تا  81درجه و  11دقیقه هرقی قرار دارد .برای نمونهبطرداری 84
مزرعه سویا از چرار جرت اصلی هررسنان اننخاب هدند .این مزارع با
همکاری سازمان جراد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منطابع
طبیعی اسنان گلسنان هناسایی هدند.
روش نمونهبرداری

نمونه برداری در اواسط مررماه تا اوایل آبان ماه سال زراعطی -79
 6971بر اساس الگوی  Wانجام هد (هکل  .)1مزارع از نظر مساحت
به سه گروه  aاراضی زیر  8هکنار b ،اراضی بین  8تطا  68هکنطار و c
اراضی باالی  68هکنار تقسیم هدند ( .)16مخنصات جغرافیایی نقطاط
توسط  GPSمدل گارمین  exs60ثبطت گردیطد .بطرای نمونطهبطرداری
گیاهان هرز از کوادرات  8/18در  8/18منر مربعطی اسطنداده گردیطد.
نمونههای گیاهی به آزمایشگاه علفهای هرز دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان مننقل هد و در آن محطل مشخصطات گیاهطان
هرز هامل نام و تعداد آن در هر کوادرات مشخص و ثبت گردید.
محاسبه شاخصهای گیاگان گیاهان هرز
شاخص فراوانی

این هاخص بیاگر درصدی از مزارع در منطقه مورد مطالعه اسطت
که توسط گونهای خاص آلوده هده باهد و از رابطه  6محاسبه میهود
(.)99
𝑖𝑌 ∑
= 𝑘𝐹
× 100
رابطه ()6
𝑛

موشانی و همکاران ،تعیین گیاگان و پراكنش گیاهان هرز مزارع سویا با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی

 :Fفراوانی گیاهچه گونه  :Yi ،kحضور یطا عطدم حضطور گیاهچطه
گونه  kدر مزرعه هماره  :n ،iتعداد مزرعه مورد مطالعه.
مقدار عددی این هاخص بین صدر تا  688مطیباهطد کطه مقطدار
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باالتر نشاندهنده فراوانی بیشنر این علف هرز و حضور گسنردهتطر در
محدوده مورد مطالعه میباهد (.)11

شکل  -1موقعیت شهرستان گرگان در استان گلستان و کشور ایران
Figure 1- Location of Gorgan County in Golestan province and Iran

شکل  -2نحوه نمونهبرداری بر اساس الگوی  Wدر مزارع گروه  b ،aو )21( c
)Figure 2- W sampling method in groups a, b and c (21

شاخص فراوانی نسبی گونه

شاخص یکنواختی گونه

این هاخص فراوانی نسبی یک گونه علف هرز را نسبت به سطایر
گونهها در محدوده مورد مطالعه را از طریق رابطه ( )1محاسبه میکند
(.)99

این هاخص درصد کوادراتهای آلوده به گونه مورد نظر میباهطد
و در واقع نشان دهنده تخمینی از آلودگی یطک منطقطه توسطط گونطه
خاص می باهد و از طریق رابطه  9محاسبه میگردد (.)99

رابطه ()1

× 100

فراوانی گونهk
مجموع فراوانی تمام گونهها

= 𝑘𝐹𝑅

𝑋∑

𝑗𝑖
𝑛×𝑚 = 𝑘𝑈
× 100
رابطه ()9
 :Xijحضور ( )6یا عدم حضور ( )1گونه  kدر کوادرات هطماره  iدر
مزرعه هماره  :n ،jتعداد مزرعه مورد بازدید :m ،تعداد کوادرات پرتاب
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هده .مقدار عددی این هاخص بین صدر تا  688منغیر است و هرچطه
بزرگنر باهد آلودگی به آن علف هرز در مزارع یکنواختتر است (.)11
شاخص یکنواختی نسبی گونه

این هاخص درصد یکنواخنی یک گونه نسبت به سایر گونه هطارا
محاسبه میکند و از طریق رابطه ( )8محاسبه میهود.
× 100

رابطه ()8

یکنواختی گونه 𝑘
مجموع یکنواختی تمام گونهها

= 𝑘𝑈𝑅

حدود  89/68درصد  C3بودند .مرطمتطرین خطانواده گیطاهی گنطدمیان
) (Poaceaeبا  67/88درصد از علفهای هرز مشاهده هده در مطزارع
سویا بود .از مرمتطرین گونطههطای ایطن خطانواده مطیتطوان بطه قیطاق
( ،)Sorghum halepense L. Persسورو (Echinochloa crus-
 )galli L. P. Beauvو علف خرچنگ ( Digitaria sangunalis L.
 )Scopاهاره کرد .همچنین در تقسیمبندی دیگری مشخص هد کطه
گیاگان علفهای هرز مزارع مورد مطالعه هامل  19/48درصد علطف-
های هرز باریکبرگ و  91/67درصد از نوع علفهای هرز پرنبطرگ
میباهند.

شاخص تراکم

بیانگر تعداد بوته علف هرز در واحد سط میباهد ( )99و از رابطه
( )8بدست میآید.
× 100

𝑗𝑍 ∑

= 𝑖𝑘𝐷

رابطه ()8
 :Dkiتراکم (تعداد بوتطه در منطر مربطع) بطرای گونطه  kدر مزرعطه
هماره  :Zj ،iتعداد گیاهان در کوادرات ( 8/18در 8/18منر مربطع):m ،
تعداد کوادرات پرتاب هده.
𝑚

شاخص تراکم نسبی گونه

این هاخص تراکم نسبی یک گونه علفهطرز را نسطبت بطه سطایر
گونهها را از طریق رابطه ( )1محاسبه میکند.
رابطه ()1

× 100

میانگین تراکم گونه𝑘
مجموع تراکم میانگین تمام گونهها

= 𝑖𝑘𝐷𝑅

تهیه نقشه پراکنش گیاهان هرز

پس از جمعآوری دادهها ،بهمنظطور ترسطیم نقشطههطای پطراکنش
گیاهان هرز ،ابندا یک پایگاه اطالعاتی هامل مخنصات مکطانی ثبطت
هده هر مزرعه و کلیه اطالعات مربوط به علفهای هرز در نطرمافطزار
 Microsoft Officeو در محیط  Excelنسخه  1869ایجاد و سطسس
با الیههای کاربری اراضی و مرز هررسنان در نرم افطزار  ArcGISدر
محیط َ ArcMapنسخه  68/9فراخوانی هطد .در نرایطت بطا تدکیطک
دادهها براساس حضور یا عدم حضطور گیاهطان هطرز در مطزارع ،نقشطه
پراکنش آنها در اراضی مطورد مطالعطه در سطط هررسطنان گرگطان
ترسیم و به صورت نقشه خروجی گرفنه هد.

فراوانی گونههای هرز
بیشنرین فراوانیها مربوط به عروسطک پشطت پطرده ( Physalis

 )divaricate L.با فراوانطی  76/11درصطد و فراوانطی نسطبی 18/48
درصطد ،قیطاق ( )Sorghum halepense L. Persبطا فراوانطی88/61
درصد و فراوانی نسبی  61/91درصطد و خربطزه وحشطی ( Cucumis
 )melo.var agrestis L.با فراوانی  81/84درصطد و فراوانطی نسطبی
 66/48درصد بود که در گروه فراوانیهای  88تا 688درصد مزارع قرار
گرفنند .گیاهان هرز گطاو پنبطه (،)Abutilon theophrasti Medic.
تططوق ( ،)Xanthium strumarium L.نیلططوفرپی (Ipomoea .
 )triloba Lو تاج خطروس ( )Amaranthus chlorostachys L.در
گروه فراوانیهای  98تا  88درصد قرار گرفنند .همچنین گیاهان هطرز
سططورو ) ،(Echinochloa crus-galli L. P. Beauvسططلمک
) ،(Chenopodium album L.گنطدم )،(Triticum aestivum L.
اویارسطططالم ) ،(Cyperus rotundus L.خرفطططه (Portulaca
) ،oleracea L.فرفیون ) ،(Euphorbia heterophylla L.فرفیطون
خوابیده ) ،)Euphorbia maculate L.علف خرچنگ ( (Digitaria
 ،sangunalis L. Scop.کنطف وحشطی )،(Hibiscus trionum L.
کنجد ) ،(Sesamum indicum L.آفنطاب پرسطت (Heliotropium
) ،europaeum L.پیچک صحرایی )،(Convolvulus arvensis L.
کلطزا ) (Brassica napus L.و علطف هطرز خطار مطریم (Silybum
) marianum L. Geartnبه ترتیطب در طبقطهبنطدی زیطر  98درصطد
فراوانی قرار گرفنند (جدول .)6
تراکم گونههای هرز

نتایج و بحث
گیاگان گیاهان هرز

در این مطالعه  16نوع گیاه هرز از  69خانواده هناسایی هدند کطه
 68/14درصد از گروه چندسالهها و مطابقی یکسطاله بودنطد .همچنطین
 91/67درصد دو لسه و حدود  19/46درصد تک لسه بودند (جطدول .)6
در بررسی گیاهان هرز از لحاظ مسیر فنوسننزی 81/48 ،درصطد  C4و

با توجه به جدول  6بیشنرین تراکم مربوط به گیاه هرز عروسطک
پشت پرده ( )Physalis divaricate L.بطا  61/14بوتطه در منرمربطع
نسبت به سایر گونههای علف هرز موجود در پالتهطای انطدازهگیطری
هده بود .علطف خرچنطگ ، (Digitaria sangunalis L. Scop).بطا
تططراکم  8/78و قیططاق ( )Sorghum halepense L. Persبططا 8/94
بیشنرین تراکم را پس از عروسک پشت پرده دارند (جدول .)6
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 تعیین گیاگان و پراكنش گیاهان هرز مزارع سویا با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی،موشانی و همکاران

 تراکم و تراکم نسبی در مزارع سویا شهرستان گرگان، فراوانی نسبی، گیاگان علفهای هرز و شاخصهای فراوانی-1 جدول
Table 1- Weed flora and frequency indices, relative frequency, density and relative density in soybean fields in Gorgan
Township
فراوانی
مسیر
نام
فراوانی
تراکم نسبی
نسبی
چرخه
فرم رویشی
تراکم
فتوسنتزی
نام علمی
خانواده
فارسی
Frequenc
Relative
Relative
رویشی
Vegetative
Density
Photosynt

Persian
name

Scientific name

Family

عروسک
پشت پرده

Physalis
divaricate L.

Solanaceae

C3

قیاق

Poaceae

C4

Cucurbitacea
e

C3

Malvaceae

C3

توق

Sorghum
halepense L. Pers
Cucumis
melo.var agrestis
L.
Abutilon
theophrasti
Medic.
Xanthium
strumarium L.

Asteraceae

C3

نیلوفر پی

Ipomoea triloba
L.

Convolvulac
eae

C3

تاج خروس

Amaranthus
chlorostachys L.
Echinochloa
crus-galli L. P.
Beauv
Chenopodium
album L.

Amaranthace
ae

C4

Poaceae

C4

Amaranthace
ae

C3

Triticum
aestivum L.

Poaceae

C3

اویار سالم

Cyperus rotundus
L.

Cyperaceae

C4

خرفه

Portulaca
oleracea L.

Portulacacea
e

C4

فرفیون

Euphorbia
heterophylla L.

Euphorbiace
ae

C4

فرفیون
خوابیده

Euphorbia
maculate L.

Euphorbiace
ae

C4

علف
خرچنگ

Digitaria
sangunalis L.
Scop.
Hibiscus trionum
L.

Poaceae

C4

Malvaceae

C4

Sesamum
indicum L.

Pedaliaceae

C3

آفناب پرست

Heliotropium
europaeum L.

Boraginaceae

C3

پیچک
صحرایی

Convolvulus
arvensis L.

Convolvulac
eae

C3

Brassicaceae

C3

Asteraceae

C3

خربزه
وحشی
گاو پنبه

سورو
سلمک
*خودرو

گندم

کنف وحشی
کنجد
*خودرو

*خودرو

کلزا

خارمریم

Brassica napus
L.
Silybum
marianum L.
Geartn

hetic
pathway

Life cycle

form

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

چندساله

تک لسه

Perennial

Monocot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

تک لسه

Annual

Monocot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

تک لسه

Annual

Monocot

چندساله

تک لسه

Perennial

Monocot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

تک لسه

Annual

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

چندساله

دولسه

Perennial

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

یکساله

دولسه

Annual

Dicot

y
(%)

frequen
cy
(%)

(Plant/m2)

density
(%)

91.66

20.85

16.68

73.83

54.16

12.32

0.78

4.18

52.08

11.84

0.56

2.50

35.41

8.05

0.50

2.23

35.41

8.05

0.36

1.61

35.41

8.05

0.49

2.18

33.33

7.58

0.52

2.31

14.58

3.31

0.25

1.12

14.58

3.31

0.22

1.00

12.5

2.84

0.58

2.58

10.41

2.36

0.01

0.44

10.41

2.36

0.09

0.40

8.33

1.89

0.05

0.26

6.25

1.42

0.05

0.22

4.16

0.94

0.94

4.18

4.16

0.94

0.06

0.29

4.16

0.94

0.03

0.14

4.16

0.94

0.03

0.14

4.16

0.94

0.09

0.40

2.08

0.47

0.04

0.14

2.08

0.47

0.01

0.08

.* گیاهان زراعی که از کشتهای قبلی ب ر آنها به جا مانده و سبز هدهاند که در کشت کنونی گیاه ناخواسنه یا هرز میباهند
*Crops from previous cultivation that their seeds sprouted, and known as weed in the current cropping .
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نشریه حفاظت گیاهان(علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،35شماره  ،3پاییز 1400

گیاهان هرز با تراکم باال مطیتواننطد فضطاهای موجطود را اهطغال
نمایند و باعث ایجاد رقابت در آب ،مواد غ ایی و دریافت نور و کاهش
رهد گیاه اصلی هوند ( .)98در همین راسنا مومن یسطاقی و همکطاران
( )18نوع خاکورزی را یکی از عوامل موثر بر تراکم گیاهان هرز سطویا
بیان نمودند .همچنین ناکاموتو و همکطاران ( )18بطا مطالعطه اثطر کطم
خاکورزی نسبت به خاکورزی مرسوم ،نشان دادنطد کطه گیاهطان هطرز
چندساله به خاطر از بین رفنن اندامهای رویشی ،جمعیت آنها افزایش
مییابد .از این رو میتوان ننیجه گرفت چون اکثر مزارع مورد مطالعطه
در سط هررسنان گرگان تحت خاکورزی رای کشت هدهاند ،در آنرا
تراکم گونههای یکساله بیشنر از گونههای چندسطاله بودنطد .لونگطدن
( )67بیان نمود که حضور یک بوته از علفهای هرز یکسطاله در یطک
منر مربع موجب کطاهش عملکطرد معطادل  68درصطد در محصطوالت
زراعی میهود .گزارش هده است که عروسطک پشطت پطرده بخطاطر
بزرگی نسطبی بوتطه آن ،مشطکالت منعطددی را بطرای سطایر گیاهطان
بخصوص گیاهان زراعی ایجاد میکند ( .)19مطالعه فنولوژی عروسک
پشت پرده نشان داد که این گیاه در اردیبرشت ماه جوانه میزند و در
نیمه دوم خرداد گلدهی این گیاه هروع میهود ،اما در مطالعطه حاضطر
به دلیل زیر کشت رفنن مزارع (مزارع تحت تناوب سویا با گندم ،کلزا،
سیب زمینی ،باقال و غیره) هرایط برینه برای رهطد و نمطو ایطن گیطاه
وجود نداهنه است و از طرفی پس از برداهت محصطول قبلطی (اواخطر
خرداد) زمین بالفاصله هخم زده هده و بوتههای کوچک علطف هطرز
عروسک پشت پرده از بین میروند .از طرفی اسطنداده از علدکطشهطا
برای مدیریت گیاهان هرز ،رهد این گیاه را مخنل مطیکنطد .بطه نظطر
می رسد زمانی که گیاه سویا اسنقرار یافت و هرایط برینه و نور کطافی
برای رهد عروسک پشت پرده فراهم نشد ،در مطزارع ایطن گیطاه هطرز
اغلب با جثه کوچک اما به تعداد زیاد مشاهده میهود .این تعداد زیطاد
به خاطر تولید ب ر گیاه قبلی و ماهیت میوه گیاه (میوه سنه) میباهطد.
نظری و همکاران ( )19در بررسطی تطراکم عروسطک پشطت پطرده بطر
عملکرد چغندر قند بیان نمودند که افطزایش تطراکم بوتطه علطف هطرز
عروسک پشت پرده تا  61بوته در منر مربع موجب کاهش عملکرد تطا
سط  67درصد نسبت به هرایط بدون علف هرز در چغندر قنطد هطده
است .در مطالعهای مشخص هده که ارتدطاع گیطاه هطرز و اثطر آن بطر
عملکرد سویا ،عامل مرم است بهطوری که ارتداع کمنر از  98ساننی-
منری علف هرز تاثیری بر عملکرد سویا ندارد ( .)69در مطالعه بایلی و
همکطاران ( )8بطا افطزایش تطراکم گیطاه هطرز گطاو پنبطه ( Abutilon
 )theophrasti Medic.کاهش عملکرد پنبه افزایش یافت ،به نحوی
که با تراکم  9/8بوته گیاه هرز گاو پنبه در هر منر در ردیطف پنبطه 48
درصد کطاهش عملکطرد مشطاهده نمودنطد .در آزمایشطی دیگطر بطن و
همکاران ( )1گزارش نمودند که میزان کاهش عملکرد سویا با افزایش
تطراکم علطف هطرز تطاج خطروس )(Amaranthus retroflexus L.

افزایش می بابد .اصوالً بعضی گیاهان هرز ممکن است در تراکمهطای
پائین تأثیری بر گیاه زراعی نداهنه باهند ،اما ب ر تولیدی بسطیار زیطاد
آنها باعث غنیتر هدن بانک ب ر خا خواهطد هطد .در ایطن زمینطه
میتوان به تاج خطروس ) )1( (Amaranthus sp.و عروسطک پشطت
پرده که ب ر زیادی تولید میکنند ،اهاره کرد.
در این مطالعه ننای نشان داد که قیاق از نظطر تطراکم و فراوانطی
نسبی بعد از عروسک پشت پرده در مکان دوم قطرار دارد (جطدول .)6
اصوالً گیاه قیاق جز پن علف هرز مرم سویا در ایاالت منحده امریکطا
نیست اما در گروه علف¬های هرز با اهمیطت بطه هطمار مطیآیطد کطه
مطالعات زیطادی در زمینطه کننطرل آن انجطام هطده اسطت ( 97و .)14
خاکزاد و همکاران ( )68بیان نمودند کطه علطف هطرز قیطاق در تیمطار
خا ورزی ،تعداد گیاهچه کمنری نسبت به تیمطار بطدون خطا ورزی
دارد .از این رو میتوان گدت که عملیات خا ورزی در کاهش تعطداد
علف هرز قیاق نقش موثری دارد .در مطالعطه ای یوسطدی و همکطاران
( )88بیان نمودند که رقابت علف¬های هرز موجب تغییر تاج پوهطش
سویا هده ،به طوری بخش عمدهای از سط برگ سویا در الیطههطای
فوقانی قرار میگیرد و حنی در رقابت با تاج خروس ،برگهای الیطه-
های تحنانی (صدر تا  18ساننیمنطر) حط هطدند .علطف هطرز تطوق
) (Xanthium strumarium L.دارای قدرت رقابت باال با سویا می-
باهد .در مطالعهای گزارش کاهش عملکرد سویا در تراکمهای  1تطا 8
بوته در منر مربع توسط این گیاه هرز ثبت هده است ،زیرا سط برگ
این گیاه تحت تاثیر رقابت قرار نگرفنه و به عبارتی منحمل بطه سطایه
میباهد ( .)86در این مطالعطه تطراکم نسطبی تطوق  4/88بدسطت آمطد
(جدول  .)6اصوالٌ توق علف هرز خسارتزا در  66گیاه زراعی اصلی در
 14کشور است ( .)61یوسدی و همکاران ( )86بیان نمودند که تطراکم
 4بوته توق میتواند بین  88تا  91درصد عملکرد سویا را کاهش دهد.
علف هرز خربزه وحشی به عنوان یک علف هطرز جدیطد و مرطاجم در
مزارع سویای اسنان گلسطنان در سطالهطای اخیطر در سطط وسطیعی
افزایش یافنه است و با توجه به خصوصیات رهدی گیاه باعث کاهش
کمی و کیدی محصول سویا در این اسنان هده است (.)98
در این مطالعه فراوانی نسبی علف هرز نیلطوفر پطی  4/88بدسطت
آمد (جدول  .)6سطیاهمرگویی و همکطاران ()91د ر مطالعطهای امکطان
حضطور گونطههطایی ماننطد کنجطد هطیطانی )،(Cleome viscosa L.
خربزه وحشی ،فرفیون خوابیده و فرفیطون نطاجور بطرگ (Euphorbia
) heterophylla L.را در اراضی زراعی اسنان گلسنان مورد مطالعطه
قرار دادند و دریافنند که محدوده وسیعی از اراضی زراعی این اسطنان،
مسنعد تراجم به وسیله گونههطای کنجطد هطیطانی ،خربطزه وحشطی و
فرفیون خوابیده است .بعضی از علفهای هرز مراجم به دلیل نداهنن
دهمنان طبیعی (عدم تولید منابولیتهطای ثانویطه) مقطدار بیشطنری از
کربوهیدراتها را به بخش تولید مثل اخنصاص میدهند و بطه همطین

موشانی و همکاران ،تعیین گیاگان و پراكنش گیاهان هرز مزارع سویا با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی

علت تولید ب ر و اندامهای زایا در گیاهطان مرطاجم بیشطنر از گیاهطان
بومی میهود ( )98 ،9در مطالعطه دیگطری سطیاهمرگویی و همکطاران
( )99بیان داهنند که نیلوفرپی با تراکم  1-4بوته در منر مربطع مطی-
توانند باعث کاهش عملکرد سویا معادل  18تا  89درصد هوند .عالوه
بر کاهش عملکرد ،گونههای مخنلف نیلوفر باعث ایجاد حالطت ورس،
کاهش بازدهی محصول و افزایش مواد خارجی و اضافی در محصطول
برداهت هده میهوند ( .)91از دالیل موفقیت و بقای این علف¬هرز،
تولید ب ر فراوان و سازگاری باال با هرایط اقلیمی منطقه و عدم وجطود
علفکش مناسب جرت کننرل آن میباهد که در گسنرش و غالبیطت
آن در مزارع سویای اسنان گلسنان نقش بسطزایی داهطنه و هطرایط را
برای مراجم هدن آن فراهم میکند ( .)98گرگطانی و همکطاران ()68
بیان داهنند که مزارع سویا در اسطنان گلسطنان بطهوسطیله گونطههطای
مخنلف نیلطوفر ( )Ipomoea hederaceae Jacqمطورد ترطاجم قطرار
گرفنه است این گیاهان در گ هنه جزء گیاگان علطفهطای هطرز ایطن
مزارع نبوده و اخیراً به آن اضافه هده و تقریباً بهطور گسنرده در اکثطر
مزارع سطویای ایطن اسطنان (بطهخصطوص هررسطنانهطای گرگطان و
کردکوی) اننشار یافنهاند ( 98و .)91
نقشههای پراکنش گیاهان هرز

برای نمایش برنر نقشطههطای پطراکنش ،گیاهطان هطرز براسطاس
هاخص فراوانی ،به سه طبقه  688-88درصد 88-98 ،درصد و پایین-
تر از  98درصد تقسیمبندی هدند .گیاهان هرزی که فراوانی 688-88
درصد داهنند ،به عنوان گیاهان هرز مرم مطزارع سطویا در هررسطنان
گرگان در نظر گرفنه هدند .این گیاهان هرز عبارتند از :عروسک پشت
پرده ( ،)Physalis divaricate L.قیاق ( Sorghum halepense L.
 )Persو خربطزه وحشطی ( )Cucumis melo. var agrestis L.کطه
نقشه پراکنش آنها در هکل  9نشان داده هدند .همانگونطه کطه ایطن
نقشهها نشان میدهند ،این علطف¬هطای هطرز در اکثطر مطزارع مطورد
بررسی ،مشاهده هده و تقریباً در سرتاسر هررسنان ،از هرق تا غطرب
پراکنده هسنند .سررابی و همکاران ( )98در تریه نقشه پراکنش خربزه
وحشی در مزارع سویا در اسنان گلسنان نشان دادنطد کطه بیشطنر ایطن
پراکنش در بخشی از نوار میانی اسنان گلسنان و در بخشهای مرکطز
و همال غرب هررسنان گرگان تراکم و پراکنش بطاالتری نسطبت بطه
سایر وجود دارد و نیز بیان کردند کطه منشطا آلطودگی از غطرب بطوده و
ممکن است در آینده دامنه آلودگی به این گونه هرز ،مناطق هطرقی را
در بر گیطرد .پطس از سطسری هطدن  8سطال ،در مطالعطه حاضطر ایطن
پیشبینی یعنی آلودگی بیشنر مناطق هرقی مشرود بود.
در این مطالعه گیاهان هرز گطاو پنبطه ( Abutilon theophrasti
 ،)Medic.تطططوق ( ،)Xanthium strumarium L.نیلطططوفرپی
( )Ipomoea triloba L.و تطططاج خطططروس ( Amaranthus
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 )chlorostachys L.در گروه فراوانطیهطای  98تطا  88درصطد قطرار
گرفنند که نقشه پراکنش آنرطا در هطکل  8مشطخص هطده اسطت .در
مطالعه حاضر ننای نشان داد که علف¬های هرز این گروه یکساله اند
و بیشنر پراکنش آنرا در بخشهای مرکزی هررسطنان وجطود دارد .از
دالیل این امر میتوان به عطدم تمایطل کشطاورزان بطه حدطظ بقایطا و
اسنداده از هخمهای مکرر و برگردان اهاره کرد که باعث حضور بط ر
در سط خا و سبز هدن آنها می هود .مثال بارز این ننیجه ،بطروز
علف هرز تاج خروس میباهد که بههدت تحت تاثیر نور قرار میگیرد
( .)61گرگانی و همکاران ( )68با امکانسنجی تراجم نیلوفرپی بیطان
کردند که اصلیترین عامل محدودکننده در تراجم و پطراکنش آن pH
خا میباهد .ننای آنرا نشان داد که اراضی گالیکش و کالله بیشطنر
برای تراجم این علف هرز مناسب میباهند .نیلوفرپی به دلیل رقابطت
با گیاه زراعی و همچنین هکسنن بوتهها و ایجاد چنر بر روی آن ،بطه
علف¬هرزی خسارت زا در مزارع سطویای اسطنان تبطدیل هطده اسطت
(.)98
در این پژوهش علفهای هطرز سطورو (Echinochloa crus-
 ،)galli L. P. Beauvسلمک ) ،(Chenopodium album L.گنطدم
خطططودرو ) ،(Triticum aestivum L.اویارسطططالم (Cyperus
) ،rotundusخرفططططه ) ،(Portulaca oleracea L.فرفیططططون
) ،(Euphorbia heterophyllaفرفیططون خوابیططده Euphorbia
) ،)maculateعلف خرچنطگ (،(Digitaria sangunalis L. Scop
کنططف وحشططی ) ،(Hibiscus trionum L.کنجططد (Sesamum
) ،indicum L.آفنطاب پرسطت (،)Heliotropium europaeum L.
پیچک صطحرایی ) ،(Convolvulus arvensis L.کلطزا (Brassica
) napus L.و خطار مطریم ) (Silybum marianum L. Geartnدر
طبقهبندی زیر  98درصد فراوانی قرار گرفنند که نقشه پراکنش آنهطا
در هکل  8مشخص هده است .این دسنه از علف¬های هرز در تعداد
محدودی از مزارع سویا مشاهده هدند ،اما پراکنش آنها در قسطمت-
های مخنلف هررسنان نشان میدهطد کطه منطاطق مخنلطف ،مسطنعد
حضور این گروه از علف¬های هرز میباهند .هر چند این گیاهطان در
مطالعه حاضر به طور محدود مشاهده هطدند .هطولم و همکطاران ()69
بیان داهنند که سورو بواسطه ازدیطاد بط ر و بزرگطی جثطه از دسطنه
گیاهان هرز مرم در زراعطت بطرن  ،پنبطه ،ارت ،سطویا ،بطادام زمینطی،
سورگوم ،نیشکر و کاساوا است .در مطالعات دیگری مشخص هد کطه
سلمهتره (سلمک) از گیاهان هرز هایع در مزارع ارت ،بطرن  ،سطویا و
گیاهان تابسنانه میباهد که میتواند تا کاهش  78درصدی محصطول
ارت پیش برود( 8و  .)66گیاهان زراعی گنطدم ،کلطزا و کنجطد کطه از
کشتهای قبلی ب رهای آنها باقی مانده بطود ،در مطالعطه حاضطر بطه
عنوان گیاه ناخواسنه و جز گیاهان هرز محاسبه هده و نقشه پطراکنش
آنها نیز ترسیم هد (هکل .)8
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Figure 5- Distribution maps of Echinochloa crus-galli L. P. Beauv (a), Chenopodium album L. (b), Triticum aestivum L. (c),
Cyperus rotundus L. (d), Portulaca oleracea L. (e), Euphorbia heterophylla L. (f), Euphorbia maculate L. (g), ((Digitaria
sangunalis L. Scop. (h), Hibiscus trionum L. (i), Sesamum indicum L. (j), Heliotropium europaeum L. (k), Convolvulus arvensis
L. (l), Brassica napus L. (m) and Silybum marianum L. Geartn (n)

 کارهناسطان و مطدیران کشطاورزی،بخشد که نیازمند توجه کشاورزان
.منطقه میباهد

سپاسگزاری
در پایان از دکنر جاوید قرخلو دانشیار گروه زراعت دانشطگاه علطوم
 بابت کمک در هناسایی گیاهان هرز،کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگطان
.بابت حمایت مالی از این پژوهش تشکر و قدردانی میگردد
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 خططری،طرفی حضور برخی گیاهان هرز مرطاجم در برخطی از مطزارع
- در بررسی نقشه.بالقوه برای سایر مزارع هررسنان محسوب میهود
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Sorghum (  قیاق،)Physalis divaricate L.( عروسک پشت پرده
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Introduction: Oilseeds are the second largest food sources in the world after cereals. Soybean (Glycine max L.) is
the largest source of protein and oil in the world and is cultivated in some regions in Iran. Golestan province is one of
the important agricultural regions in Iran with about 62.01% of the soybean cultivation area. Most of these areas are
located in Gorgan County. There are a number of approaches that they use to management of weeds in agroecosystems.
Management and protection of crops from weed damage depend on our knowledge about weed richness and their
distribution status. For this purpose, generation of weed distribution maps provide very important information for weed
management. Also, determination of weed flora help to managers and farmers to identify weeds and select the best
method for weed control, especially invasive weeds in soybean fields. Therefore, the aim of study was to determination
of flora and distribution of weeds in the current soybean fields in Gorgan County.
Materials and Methods: This research was carried out in 48 soybean fields of Gorgan County, during 2015-2016.
In the field section, the W method used to collect weed samples in order to calculate the number, frequency, species
density, etc. The spatial information of the fields was recorded by GPS and sampling was done by 0.25*0.25 square
meters quadrate. Total weed samples moved to weed research laboratory of Gorgan University of Agricultural Sciences
and Natural Resources (GUASNR) and identified in terms of scientific and family names based on taxonomical
classification way. Then, all data entered to Microsoft Excel spread sheets var. 2010, and were averaged and arranged.
In order to determine the weed flora status of these fields, some indices such as frequency, relative species frequency,
species uniformity, relative species uniformity, density and relative species density were calculated. To better display of
distribution maps, weeds were divided based on frequency index into three categories; 50-100%, 50-30% and less than
30% and weeds with a frequency of 50-100% were considered as important weeds of soybean fields in Gorgan. Finally,
the data were processed in ArcGIS software var. 10.3, and then weed distribution maps of soybean fields were
generated.
Results and Discussion: In this study, 21 types of weeds were identified from 14 plant families, which 14.28%
were belonged to perennials group and the rest amounts were annual weeds. Also, 76.19% were belonged to
dicotyledons and about 23.81% were monocots. The highest density was related to ground cherry (Physalis divaricate
L.) with 16.68% compared to other weed species in the measured plots. Crab grass (Digitaria sangunalis L. Scop.) with
a density of 0.94 and sorghum (Sorghum halepense L. Pers) with a density of 0.78 had the highest density than other
weeds. The weeds of the studied fields included 23.80% of narrow-leaved weeds and 76.19% of broadleaf weeds. In
terms of photosynthetic cycle, 28.57% of weeds classified to C4 cycle and 71.42% to C3 cycle. Also, the most
important plant family was Poaceae with 19.04% of the observed weeds in soybean fields, compared to other plant
families. The most dominate species of this family are sorghum, cockspur grass (Echinochloa crus-galli L. P. Beauv)
and crab grass. The weeds with a frequency of 50-100% were included ground cherry, sorghum and wild melon
(Cucumis melo var. agrestis L.) with a frequency of 91.66, 54.16 and 52.08%, respectively. Results of weed distribution
maps showed that weeds with frequency of 50 to 100% were observed in the most of surveyed field and they were
distributed across the county, from east to west.
Conclusion: In the study, the weed distribution maps showed the existence of broadleaf weeds such as ground
cherry, sorghum and wild melon in the most of the studied fields. Also, we identified the large number of weed families
in this study. Considering this high number of identified weed and the presence of some invasive weeds in the surveyed
fields, these results can useful for weed management programs of soybean fields and other crops in Gorgan County.
Therefore, it is necessary that farmers and agricultural managers of the Gorgan County care to distribution of invasive
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weeds. Finally, it concluded that a combination of local and longer-term weed management can possible to deliver
reduced weed infestation levels. Also, integrated weed management is an essential practice for reducing the impact of
pesticides in the agroecosystems.
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